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28.05.2015r. w EUROFERze w Brukseli odbył się
5 Europejski Dzień Stali. Jest to inicjatywa, która jest
wyrazem troski o przyszłość hutnictwa w państwach UE,
w obliczu istniejących zagrożeń wynikających z
nadzdolności mocy wytwórczych w świecie i nierównych
warunków konkurencyjności oraz polityki klimatycznej.
HIPH reprezentował Prezes Rady Izby.
Organizatorzy zwrócili się do społeczeństw Europy,
Parlamentu Europejskiego, europejskich rządów i
komisarzy europejskich z apelem o zrównoważenie
polityki europejskiej na rzecz wzrostu uprzemysłowienia.
Uświadamiając przy tym rolę przemysłu stalowego w UE,
a nade wszystko, że stal pozostaje nadal tworzywem
przyszłości.

Walne Zgromadzenie Członków HIPH

50 lat działalności Komisji Historii i Ochrony
Zabytków Hutnictwa SITPH
7 maja br. w historycznym budynku oddanym do użytku w 1930 r. dla
Syndykatu Polskich Hut Żelaza przy ulicy Lompy 14 odbyła się konferencja
pt.: Jak ocalić od zapomnienia dziedzictwo hutnictwa. Konferencja była
zorganizowana przez Komisję Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa SITPH
przy współudziale Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej z okazji 50 lat
działalności Komisji. Spotkanie było okazją do podsumowania dorobku jak
również do wskazania dalszych celów. Komisja czyni starania w kierunku
utworzenia Muzeum Hutnictwa w Polsce, które było by wspaniałym miejscem
do pokazania pokoleniom Polaków osiągnięć hutnictwa w Polsce. Miłym
akcentem jubileuszowego spotkania było wręczenie odznaczeń i wyróżnień
ludziom zasłużonym, którzy wnieśli wkład w upamiętnienie historii
hutnictwa, jego dokonań i zabytków. Na zakończenie konferencji Prezes
Zarządu Izby przedstawił prezentację pt.: Sytuacja hutnictwa w Polsce w erze
globalizacji z refleksją z okresu przemian społeczno-gospodarczych.

Posiedzenie Rady HIPH
W dniu 19 maja br. w siedzibie ZM Ropczyce SA w Ropczycach odbyło się
posiedzenie Rady HIPH.
Na posiedzeniu Członkom Rady została przedstawiona informacja
o sytuacji na rynku stali, koksu i materiałów ogniotrwałych w 2014 r. oraz stan
po 4 miesiącach 2015 r. Dokonano podsumowania stanu realizacji prac
w ramach koalicji utworzonych z udziałem HIPH oraz kancelarii prawnych w
zakresie: wprowadzenia ulg w systemie OZE dla najbardziej energochłonnych
branż oraz konkurencyjności przemysłu metalurgicznego w Polsce. Podjęto
stosowne uchwały przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

10 czerwca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie
Członków HIPH. Zgromadzenie miało charakter
sprawozdawczy. Zgromadzenia udzieliło absolutorium
Zarządowi i Radzie Izby. Jednym z punktów Walnego
Zgromadzenia był wybór Członka Rady Izby. WZC
przyjęło zasady finansowania w 2015r. oraz zatwierdziło
ramowy plan pracy na kolejne lata. Dokonano także
drobnych zmian w Statucie Izby.

Spotkanie Komitetu Dyrektorów ESTA
W dniach 11 i 12 czerwca br. w Pradze odbyło się Walne
Zgromadzenie i spotkanie Komitetu Dyrektorów
Europejskiej Asocjacji Rur Stalowych (ESTA CDD).
Podczas obrad przedstawione zostało sprawozdanie
z działalności oraz zaprezentowany został projekt budżetu
na 2015 rok. Przedstawiono również Informację o stanie
gospodarek poszczególnych krajów - członków ESTA.
Sytuacja została określona jako stabilna z szansami na
niewielką poprawą w najbliższym czasie. Produkcja rur
w UE w 2014 r. wyniosła 12,5 mln ton i wzrosła o 3,7% w
porównaniu do 2013 r. z czego 4,3 mln ton stanowiły rury
bez szwu (wzrost o 2,3%), 1,2 mln ton rury ze szwem
powyżej 406,4 mm (spadek o 13,7%) i 7 mln rury ze szwem
poniżej 406,4 mm (wzrost o 8,2%).
Przedstawione zostały informacje aktualnie
działających i zamierzonych do wprowadzenia
w najbliższym czasie instrumentach ochrony rynku w
stosunku do importu rur w krajach trzecich
(postępowania antydumpingowe, antysubsydyjne,
przeglądowe). Wyrażono również obawy związane
z przyznaniem Chinom statusu gospodarki rynkowej.
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Pismo do PE

Pismo koalicji przedsiębiorstw
energochłonnych w Polsce
W dniu 16 czerwca 2015r. koalicja przedsiębiorstw
energochłonnych wystosowała pismo do Premiera Rządu RP,
Pani Ewy Kopacz - w sprawie pilnego sfinalizowania rządowych
prac nad Planem dla Śląska celem zabezpieczenia szans
rozwojowych polskiej gospodarki.
W piśmie podkreślono jak bardzo ważnym jest, w celu poprawy
konkurencyjności rodzimego przemysłu energochłonnego,
wprowadzenie w Polsce zwolnienia od akcyzy na energię
elektryczną zużywaną przez podmioty energochłonne oraz
systemu rekompensat kosztów pośrednich powstałych w ramach
funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych. Koalicja wyraziła nadzieję, że w ramach Planu
dla Śląska prace rządu RP doprowadzą efektywnie do trwałego
zabezpieczenia produkcji i zmniejszenia presji kosztowej na
wydobycie kluczowego dla polskiej gospodarki nośnika energii
jakim jest węgiel kamienny oraz ograniczenia bardzo wysokich w
skali Unii Europejskiej obciążeń podatkowych i parafiskalnych
nakładanych na energię elektryczna wykorzystywaną przez
przemysł energochłonny w Polsce.

W dniu 24 czerwca br. w imieniu 60 prezesów europejskiego przemysłu
stalowego Zarząd Izby wystosował pismo do Parlamentu Europejskiego w
sprawie skutecznego działania systemu handlu emisjami EU ETS, który
zapewnić ma zarówno zmniejszenie emisji CO2 jak i sprzyjać
konkurencyjności przemysłu stalowego.

Pismo do Ministra Gospodarki
W dniu 15.07.2015 Zarząd Izby wystosował pismo do Wicepremiera
Rządu RP, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego w sprawie
szczegółowego sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia
energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego.

Pismo do Przedstawicieli Rządu RP
W dniach 24.07.2015r. zwróciliśmy się do Ministrów: Gospodarki,
Środowiska i Spraw Zagranicznych w sprawie skutecznego działania
systemu handlu emisjami EU ETS, który zapewnić ma zarówno
zmniejszenie emisji CO2 jak i sprzyjać konkurencyjności przemysłu
stalowego. Złożyliśmy deklarację bliskiej współpracy w tym zakresie a
wyzwania związane z tym tematem poparliśmy pismem 60 prezesów
europejskiego przemysłu stalowego.

Forum Dyrektorów Handlowych

Nasz głos w mediach

W dniach 15-16 czerwca 2015 r. w Ustroniu odbyło się kolejne
Forum Dyrektorów Handlowych. W pierwszym dniu spotkania
przedstawiciel KUKE przedstawił temat: “Bezpieczne należności
w obrocie międzynarodowym i krajowym”. W drugim dniu
dyskutowano na tematy dot.: sytuacji na rynku stali, koksu i
materiałów ogniotrwałych, handlu wyrobami stalowymi UE z
krajami trzecimi, TTIP, modernizacji instrumentów ochrony
rynku UE oraz aktualnych postępowań AD i AS w
międzynarodowym handlu wyrobami stalowymi i surowcami dla
hutnictwa.

Stalowe Forum Bezpieczeństwa
W dniu 18 czerwca 2015 roku w siedzibie Celsa Huta Ostrowiec
w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się II Stalowe Forum
Bezpieczeństwa. W spotkaniu wzięły udział osoby
odpowiedzialne za bezpieczeństwo z największych
przedsiębiorstw sektora hutniczego w Polsce,
instytucji
naukowych oraz Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Dyrektor
Generalny Celsa Huta Ostrowiec, Pan Josep Vilaseca,
opowiedział o podróży, mającej na celu stworzenie współzależnej
kultury bezpieczeństwa wśród wszystkich swoich pracowników,
a w konsekwencji zredukowanie liczby wypadków do zera.
Następnie przedstawiciele Arcelor Mittal Poland, Arcelor Mittal
Warszawa, CMC Poland oraz Celsa Huta Ostrowiec przedstawili
prezentacje dotyczące programów ukierunkowanych na poprawę
współpracy z podwykonawcami. Wszyscy jednogłośnie
stwierdzili, że kluczem do sukcesu w tym zakresie jest integracja
pracowników podwykonawców z własnymi oraz realizowanie
wspólnych działań prewencyjno-korekcyjnych dla obydwu tych
grup. Uczestnicy II Stalowego Forum Bezpieczeństwa podjęli
zobowiązanie do współpracy oraz wymiany doświadczeń mającej
na celu osiągnięcie w pełni bezpiecznego środowiska pracy,
pomimo tego, że na poziomie handlowym cały czas pozostają
konkurentami.

- Dla hutnictwa i koksownictwa wciąż jest miejsce w gospodarce, WNP
(5.05.2015 r.),
- Gdyby nagle zniknęło polskie hutnictwo, nikt na świecie nawet by nie
zauważył, Puls Biznesu (8-10.05. 2015)
- Budownictwo ma problemy ze stalą - WNP (22.05.2015),
- Niedostatek stali. Firmy budowlane coraz dłużej muszą czekać na dostawy. Zużycie rośnie, ceny już nie, Puls Biznesu, (22-24.05.2015)
- Stal jest wszędzie, Trybuna Górnicza (26.05.2015),
- Stal jest europejska - Magazyn Hutniczy (16.06.2015),
- Hutnicy dostaną ulgę w akcyzie za energię - Puls Biznesu (1.07.2015r.),
- Hutnictwo czeka na program dla Śląska - WNP (6.07.2015r.),
- Stalowa ofensywa R.Achmatowa - Puls Biznesu (7.07.2015r.),
- Bezpieczeństwo głównym celem i naszą wspólną troską - Magazyn
Hutniczy (14.07.2015r.),
- Hutnictwo w programie dla Śląska i Zachodniej Małopolski - Magazyn
Hutniczy (14.07.2015r.),
- Import spoza UE groźny dla rodzimych producentów - WNP
(31.07.2015r.)

Wzięliśmy udział w:
- uroczystościach z okazji Dnia Hutnika, w Re Alloys (5.05.2015), na AGH
w Krakowie (8.05.2015), w Celsa Huta Ostrowiec (15.05.2015), w CMC Poland
Sp. z o.o. (16.05.2015), w AMP SA (13.06.2015)
- konferencji IMO (Wisła, 20.05.2015)
- konferencji pt.: Polityka klimatyczna - próba oceny. Co dalej?
zorganizowanej przez Solidarność (Katowice, 29.05.2015 r.),
- konferencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
(Katowice, 1.06.2015)
- spotkaniu w NCBiR w sprawie oceny Studium wykonalności programu
sektorowego INNOSTAL (19.06.2015)
- konferencji Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa
Śląskiego i Małopolski Zachodniej, Kraków (13.07.2015)
- telekonferencjach i licznych spotkaniach z EY w ramach Komitetu
Sterującego i zawiązanych koalicji w tematyce konkurencyjności polskiego
przemysłu metalurgicznego.
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